
Z A K L J U Č C I  
9. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike 

održane 08. svibnja 2018. godine 
 
Prisutni: 
Članovi Uprave: dekan: prof. dr. sc. Neven Vrček 
 prodekanica za nastavu: doc. dr. sc. Renata Mekovec 
 prodekanica za znanost: izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 
 prodekan za poslovanje: doc. dr. sc. Vladimir Kovšca 
 tajnica Fakulteta: Tatjana Zrinski, univ. spec. iur.  
 
Znanstveno nastavna zvanja: doc. dr. sc. Darko Andročec, doc. dr. sc. Igor Balaban, prof. 
dr. sc. Mirko Čubrilo, doc. dr. sc. Kristina Detelj, izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, izv. 
prof. dr. sc. Jasminka Dobša, prof. dr. sc. Vesna Dušak, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, 
prof. dr. sc. Robert Fabac, doc. dr. sc. Petra Grd, doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. 
Goran Hajdin, doc. dr. sc. Nikola Ivković, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, izv. prof. dr. sc. 
Marina Klačmer Čalopa, prof. dr. sc. Božidar Kliček, doc. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. 
sc. Alen Lovrenčić, izv. prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, doc. 
dr. sc. Ivan Malbašić, prof. dr. sc. Mirko Maleković, doc. dr. sc. Marcel Maretić, doc. dr. sc. 
Dijana Oreški, doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, izv. prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, 
prof. dr. sc. Danijel Radošević, doc. dr. sc. Zlatko Stapić,  prof. dr. sc. Vjeran Strahonja,  
prof. dr. sc. Diana Šimić, izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, izv. prof. dr. sc. Stjepan 
Vidačić, izv. prof. dr. sc. Ksenija Vuković, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek 
 
Nastavna zvanja: Višnja Fara, prof. 
 
Suradnička zvanja: Jelena Gusić, Mladen Konecki, Antonela Čižmešija, Vlatka Sekovanić, 
Martina Šestak 
 
Predstavnik zaposlenika: Ivica Gašparac 
 
Opravdali izostanak: prof. dr. sc. Goran Bubaš, doc. dr. sc. Irena Kedmenec, izv. prof. dr. 
sc. Valentina Kirinić, doc. dr. sc. Igor Pihir, izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, doc. dr. sc. 
Martina Tomičić Furjan, doc. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Miroslav Bača, prof. dr. sc. Ruža Brčić, prof. dr. sc. Stjepan Dvorski, 
izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Željko Hutinski, 
doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi, prof. dr. sc. Melita Kozina, izv. prof. dr. sc. Ruben Picek 
 
Zapisničarke: Lea Friščić i Nela Kivač 
 
 
Članovi FV su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red sjednice. 
 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček obavijestio je članove FV kako će se 25. svibnja 2018. 
godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održati revija zborova te poziva sve da 
se odazovu. Naglasio je kako ćemo o tome biti obaviješteni i putem službenog e-maila. 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček obavijestio je članove FV kako je u četvrtak, 10. svibnja 
2018. godine središnji dan već tradicionalnih dana međunarodne suradnje Fakulteta 
organizacije i informatike te poziva sve prisutne da se pridruže na mnogobrojnim 
događanjima. Bit će predstavljeni partnerski fakulteti i sveučilišta s kojima FOI ima 
intenzivniju suradnju iz Francuske, Španjolske, Slovenije, Rumunjske i Slovačke. 
 

 



Točka 1. 
Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko istraživanje 

znanstvene djelatnosti u 2018. godini 
Dekan prof. dr. sc. Neven Vrček naveo je kako je ovo vjerojatno zadnja godina u kojoj se 
sredstva za namjensko institucijsko istraživanje znanstvene djelatnosti raspoređuju na 
ovakav način, od iduće godine će FOI-ju vjerojatno pripadati manji iznos. Vijeće društveno 
humanističkog područja već je imenovalo Povjerenstvo koje će raditi na novom ključu 
raspodjele sredstava.  
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep prezentirala je članovima FV prijedlog 
Rang liste prihvaćenih prijava te dodijeljenih sredstava potpore na FOI-ju, a temeljem 
Odluke Senata o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko istraživanje znanstvene 
djelatnosti za 2018. godinu. Istaknula je kako je ove godine uvećana ukupna količina 
sredstava, pa je tako FOI-ju za 2018. godinu na raspolaganju ukupno 644.941,17 kuna, a u 
kojem iznosu je obuhvaćeno društveno područje sa 613.945,34 kuna, prirodoslovno 
područje sa 12.753.66 kuna i tehničko područje sa 18.242,17 kuna.  
Na interni natječaj pristiglo je ukupno 20 prijava te je Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Diana Šimić, prof. dr. sc. Neven Vrček i izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, temeljem 
analize svih pristiglih prijava, predložilo uvećanje maksimalne glavarine po istraživaču s 
prijašnjih 6.000,00 kna na 7.100,00 kn.  
Prodekanica je zamolila sve voditelje potpore da dostave revidirani financijski plan 
sukladno novoodobrenom iznosu glavarine po istraživaču. 
Članovi FV jednoglasno su prihvatili predloženu Rang listu prijava i dodijeljenih sredstava 
za sveučilišne potpore na Fakultetu organizacije i informatike te će se uputiti na Senat 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 
 
Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, dekan Fakulteta, donio 
je sljedeću 

O D L U K U 
Donosi se Rang lista prihvaćenih prijava te dodijeljenih sredstava za sveučilišne potpore na 
Fakultetu organizacije i informatike. 
Rang lista prihvaćenih prijava sastavni je dio ove Odluke. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

Temeljem Odluke Senata o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje 
znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. godini, imenovano je 
Povjerenstvo za vrednovanje Sveučilišnih potpora koje je izradilo Rang listu prihvaćenih 
prijava te dodijeljenih sredstava za sveučilišne potpore na Fakultetu organizacije i 
informatike. 
Temeljem Odluke Senata i Vijeća područja, Fakultet organizacije i informatike nastavio je 
podupirati prijedloge istraživanja koje su prošle postupak evaluacije prošle godine.  Uz ovu 
preporuku, omogućena je preraspodjela istraživača i prijava novih potpora. Fakultetu 
organizacije i informatike je za 2018. godinu na raspolaganju ukupno 644.941,17 kn 
(društveno područje 613.945,34 kuna; prirodoslovno područje 12.753,66 kuna; tehničko 
područje 18.242,17).  
Za evaluaciju pristiglih prijava imenovano je povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Diana 
Šimić, prof. dr. sc. Neven Vrček i izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.  
Pristiglo je 20 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete i donesena je odluka o raspodjeli 
sredstava po potpori vodeći računa o maksimalnoj glavarini po istraživaču.  
Slijedom navedenoga donijeta je odluka kao u dispozitivu. 
 
 
 
 



Točka 2. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstva za izbor 

2.1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi 
izbor) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz 
marketig i upravljanje odnosa s klijentima na Katedri za gospodarstvo 
Na natječaj se u zakazanom roku prijavio izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić. Zahtjev za 
provođenjem dijela postupka izbora i davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
šalje se na Ekonomski fakultet Zagreb. Članovi FV jednoglasno su podržali prijedlog da se 
prof. dr. sc. Stjepan Dvorski predloži kao član Povjerenstva za izbor u navedeno zvanje. 
 
2.2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u 
području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz opću 
ekonomiju na Katedri za gospodarstvo 
Na natječaj se u zakazanom roku prijavio doc. dr. sc. Vladimir Kovšca. Zahtjev za 
provođenjem dijela postupka izbora i davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
šalje se na Ekonomski fakultet Zagreb. Članovi FV jednoglasno su podržali prijedlog da se 
prof. dr. sc. Stjepan Dvorski predloži kao član Povjerenstva za izbor u navedeno zvanje. 
 
 
 

Točka 3. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka  35. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN. 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17) i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike na sjednici od 08. svibnja 
2018. donosi: 

ODLUKU 
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

I. 
3.1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanu uz upravljanje informatičkim uslugama i informacijske sustave u 
uredskom poslovanju na Katedri za razvoj informacijskih sustava 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz upravljanje 
informatičkim uslugama i informacijske sustave u uredskom poslovanju na Katedri za 
razvoj informacijskih sustava u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ruben Picek, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Katarina Ćurko, članica 
3. Prof. dr. sc. Neven Vrček, član 

Na natječaj objavljen u NN br. 29/2018 od 28.03.2018., Večernjem listu, na web 
stranicama Fakulteta te na portalu Europskog istraživačkog prostora EURAXESS  u 
zakazanom roku prijavila se: 
 doc. dr.sc. Renata Mekovec 

 
3.2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u 
području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu 
predmeta vezanu uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz informatiku na 
Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo u sastavu: 




